
เป็นนักศึกษาที่เคยท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ลักษณะที่  1(กยศ . เดิม )  โดยระบบ                              
e-Studentloan กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว มีสิทธิ์
กู้ยืมเงินต่อเนื่องตามจ านวนปีท่ีก าหนดในหลักสูตร 
นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถกู้ยืม
เงินกองทุนฯ ได้ 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นบางหลักสูตร
สาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาท่ีจ าเป็นต้องเปิด
สอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือฝึกงาน หรือ ฝึกสอน หรือ       
สหกิจศึกษา หรือ โครงงาน หรือ กรณีศึกษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็น
การศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาคการศึกษาปกติ

คุณสมบัติของผู้กู้ ลักษณะท่ี 1  (กยศ.เดิม) รายเก่า

หากนักศึกษา ท าไม่ครบตามขั้นตอน
ในช่วงเวลาที่ กยศ. มช. ก าหนด

ตามประกาศในเว็บไซต์ 
http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

จะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน 
และไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินในปกีารศึกษานัน้ทันที

โดยจะถูกถอนกระบวนวิชาและต้องช าระเงินเอง 
พร้อมทั้งค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 6 ขั้นตอน

1 มิ.ย. – 4 ส.ค. 2562 ยื่นแบบค าขอกู้
ที่ เว็บ ไซต์  https://www.studentloan.or.th ผู้ ไ ม่ประสงค์ จะขอกู้ค่ า เล่ า เรียน                 
ทุกภาคการศึกษาให้เลือกเฉพาะค่าครองชีพช่องเดียว ทั้งนี้หลังจากยื่นแบบค าขอใน
ระบบ  e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์หน้าสถานะผู้กู้เก็บไว้เป็น
หลักฐานทันที (ดูวิธีการพิมพ์ได้ FB:งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ)

1 ก.ค.–6 ส.ค. 2562 ส่งแบบค าขอกู้ ท่ีหน่วยกิจการนักศึกษาคณะท่ี
นักศึกษาสังกัด (ท้ังนี้ก าหนดการให้เป็นไปตามแต่ละคณะก าหนด )                        
ให้นักศึกษา เตรียมเอกสารเรียงล าดับดังนี้
1.กยศ. 101 แบบค าขอกู้ยืมเงินประจ าปีการศึกษา 2562
2.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
3.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาหรือ
ผู้ปกครอง 
4.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืม (ถ้ามี)
5.เอกสารประกอบการรับรองรายได้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
-มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
-ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้)
6.แผนผังแสดงที่ต้ังของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครอง
7.ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8.บันทึกกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา
9.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ในคณะ 
10.อื่นๆ (ถ้ามี) 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

15 ส.ค. 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
ที่ เว็บไซต์ http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan ผู้ที่ด าเนินข้ันตอนที่ 1-2 
ไม่ครบข้ันตอน จะไม่มีรายชื่อและไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมฯ และจะต้องช าระค่าเล่า
เรียนด้วยตนเอง (19 – 23 ส.ค. 2562)

20 -22 ส.ค. 2562 กรอกยอดค่าเล่าเรียน
ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th

2-6 ก.ย. 2562 ลงนามแบบยืนยัน
ที่อาคารพลศึกษา 1 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาและเตรียมเอกสารดังนี้
1.พิมพ์ใบ มชท. 50 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
2.ส าเนาบัตรฯประชาชน (ต้องยังไม่หมดอายุภาย ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2562)
3.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ช าระค่าเล่าเรียนเองหรือค่าส่วนเกิน)
4.เอกสารยกเว้นค่าเทอม (ถ้ามี) (กรณีนักศึกษาทุนหรือ นักกีฬา)

4-8 พ.ย. 2562 รับคู่ฉบับคืน ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
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ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน

1 พ.ย. 62 – 4 ม.ค. 2563 ยื่นแบบค าขอกู้
ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th ภาคการศึกษานี้จะไม่สามารถ
เปลี่ยนข้อมูลการขอกู้ใหม่ได้ เช่น ภาคเรียนที่ 1 ขอกู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 จะขอกู้ยืมค่าครองชีพเพ่ิมเติมไม่ได้ ทั้งนี้หลังจากยื่นแบบค าขอ
ในระบบ  e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์หน้าสถานะผู้กู้เก็บ
ไว้เป็นหลักฐานทันที (ดูวิธีการพิมพ์ได้ FB:งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุข
ภาวะ)

1

9 ม.ค. 2563 ตรวจสอบรายชื่อ
ที่ เว็บไซต์ http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan
ผู้ที่ไม่ได้ด าเนินขั้นตอนที่ 1 จะไม่มีรายช่ือและไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมฯ และ
จะต้องช าระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง  (20-24 ม.ค.2563)

21-23 ม.ค. 2563 กรอกยอดค่าเทอม
ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
กรุณากรอกยอดค่าเล่าเรียนให้ตรงตามวันดงักล่าว หากกรอกล่าช้ามีผลต่อ
การโอนเงินค่าครองชพี

27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563 ลงนามแบบยืนยัน
ที่อาคารพลศึกษา 1 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาและเตรียมเอกสารดังนี้
1.พิมพ์ใบ มชท. 50 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
2.ส าเนาบัตรฯประชาชน (ต้องยังไม่หมดอายุภาย ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2562)
3.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ช าระค่าเล่าเรียนเองหรือค่าส่วนเกิน)
4.เอกสารยกเว้นค่าเทอม (ถ้ามี) (กรณีนักศึกษาทุนหรือ นักกีฬา)

9-13 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป รับคู่ฉบับคืน
ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
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หมายเหตุ : กู้ได้ตามการลงทะเบียนจริงซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีลงทะเบียน ตามเพดานวงเงินใน
แต่ละคณะ

5 ขั้นตอน

ทั้งนี้ให้นักศึกษาเก็บส าเนาคู่ฉบับไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป



ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
ลักษณะที่ 1

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2562

ผู้กู้รายเก่า หมายถึง นักศึกษาท่ีเคยท าสัญญา 
การกู้ยืมเงินกองทุนฯ  กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียบร้อยแล้ว 

(ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
กยศ.มช. งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข  053-941-360

ช่องทางรับข่าวสารเพิม่เตมิ
ชื่อเพจ       :งานทุนการศึกษาและสร้างเสรมิสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ ข้อมูลในเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ                                     
การด าเนินงานของกองทุนฯ (กยศ.มช.) ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลได้จาก
Facebook งานทุนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• การโอนเงินค่าครองชีพ จะโอนเข้าบัญชีเงินกู้ยืมของนักศึกษา 
(เดือนแรก) ภายใน 30 วัน หลังจาก มหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูล
ให้กับทางธนาคารกรุงไทยฯ / ธนาคารอิสลามฯ นักศึกษาที่กู้ยืม
ค่าครองชีพจะได้รับค่าครองชีพเดือนละ 2,400 บาทต่อเนื่อง 
จ านวน 6 เดือน

• การเปลี่ ยนแปลง  ช่ือ -สกุล  /  ที่อยู่  /  หน้าสมุดบัญ ชี                       
ให้ด า เนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดั งกล่าวโดยใช้ เอกสาร                            
(กยศ.108) การรายงานสถานภาพหากไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษา
นั้นๆ แต่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยให้แจ้งรายงานสถานภาพ
นักศึกษา โดยใช้เอกสาร (กยศ.204)
** ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้ เว็บไซต์ 
http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

• ผู้กู้ กยศ. กรอ.ที่มีสิทธิ์เบิกเงินบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจได้ 
ไม่ต้องช าระเงินในส่วนที่จะต้องน าไปเบิก ซึ่งนักศึกษาสามารถ
กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนได้เต็มจ านวนของค่าเล่าเรียนจริงแต่ไม่เกิน
เพดานวงเงินกู้ยืม  ท้ังนี้ หลังจากกยศ.มช.ได้รับการโอนเงินค่าเล่า
เรียนของนักศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว จะประกาศแจ้งทาง Facebook งานทุนการศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์เบิกบุตรข้าราชการ ให้ติดต่อรับใบเสร็จเพื่อน าไปให้
ผู้ปกครองตั้งเบิกกับต้นสังกัด ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริม
สุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด


